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Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ohjelmakaudella 2014-2020 hallinnoimien ESR-

hankkeiden osallistujarekisteri (ESR Henkilö) 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

ESR Henkilö -järjestelmään syötettävien henkilötietojen käyttötarkoitus on se, että työ- ja 

elinkeinoministeriön hankerahoituksen edellyttämänä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

kerää ja tallentaa tietoja henkilöistä, jotka osallistuvat Tredun koordinoimiin Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2014-2020 rahoittamiin hankkeisiin. 

Henkilötietoja käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön vaatimuksesta ja ministeriön 

edellyttämällä tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa henkilötietojen 

käsittelyvaatimuksensa ESR-asetukseen (EU 1304/2013) ja yleisasetukseen (EU 1303/2013). 

 

Henkilötietoja käsitellään, jotta työ- ja elinkeinoministeriö ja ESR-hankkeen tarkastajat pystyvät 

seuraamaan, arvioimaan ja tarkastamaan kunkin ESR-hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä 

varainhoitoa. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 

em. ESR-hankkeiden seurantaan ja tarkastamiseen. 

 

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa sen seuraaminen, että ESR-

hankkeiden toimenpiteet kohdistuvat niihin ihmisiin, joihin ESR:n rahoitusta on Euroopan 

komission hyväksymässä Suomen rakennerahasto-ohjelmassa tarkoitettu käytettävän. 

3. Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

kehittämisjohtaja Tuula Hoivala 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

PL 487, 33101 Tampere  

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html 
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5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

kehittämispäällikkö Anne Nousiainen 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

X    Ei  

  Kyllä 

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  

A) 

   Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 

 

X   Lakisääteinen velvoite 

ESR Henkilö -järjestelmään syötettävien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen 

velvollisuuteen (ESR-asetus (EU 1304/2013) ja yleisasetus (EU 1303/2013)). ESR-hankkeen 

toteuttajana ja rahoituksen saajana Tredu on velvoitettu noudattamaan rakennerahastoista 

osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta 

(358/2014), jonka mukaan tuen saaja on velvollinen osoittamaan toteutuneet kustannukset ja 

säilyttämään kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpitoaineiston ja muun aineiston niin, että tuen 

käytön valvonta on mahdollista. 

 

X    Suostumus 

Milloin ja miten suostumus annetaan? 

Tietojen luovuttaja eli toimenpiteeseen osallistuva henkilö toimenpiteen aloitus- ja lopetuslo-

makkeilla. 

 

 Sopimuksen täytäntöönpano 

 

B) 

X     Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri  

  Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
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C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 

X    Ei 

 Kyllä 

Mihin?       

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

ESR Henkilö -järjestelmää varten syötetään henkilötietoja seuraavasti: 

Henkilötiedot kerätään paperilomakkeilla. Paperilomakkeet säilytetään Tredussa (manuaalinen 

aineisto). Paperilomakkeiden tiedot tallennetaan työ- ja elinkeinoministeriön omistamaan ESR 

Henkilö -järjestelmään (sähköinen rekisteri). Kumpaankin aineistoon sisältyy samat tiedot.  

Rekisterin sisältämät henkilötietoryhmät: 

₋ henkilön tunniste- ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja 

puhelinnumero, 

₋ sukupuoli, 

₋ ikä, 

₋ työllisyystilanne: mahdollisen työttömyyden kesto, työelämän ulkopuolella olo tai työssä 

oloon liittyvät tiedot, 

₋ koulutus: suoritetun koulutuksen aste, 

₋ muut taustatekijät (arkaluonteisia tietoja, henkilöllä on oikeus kieltäytyä vastaamasta näitä 

koskeviin kysymyksiin): ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön kuuluminen, vammaisuus, 

aseman heikkous työmarkkinoilla, 

₋ lisäksi joissakin hanketyypeissä: henkilön arvio omasta työkyvystään ja/ tai hankkeen 

vaikutuksista. 

ESR-hankkeen toteuttajana ja rahoituksen saajana Tredu on velvoitettu noudattamaan 

rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettua 

valtioneuvoston asetusta (358/2014), jonka mukaan tuen saaja on velvollinen osoittamaan 

toteutuneet kustannukset ja säilyttämään kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpitoaineiston ja 

muun aineiston niin, että tuen käytön valvonta on mahdollista. 
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9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

ESR Henkilö -järjestelmä 

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

 Ei 

X    Kyllä 

11. Rekisterin tietolähteet 

Henkilötiedot on saatu rekisteröitävältä itseltään eli ESR-toimenpiteeseen osallistuvalta 

henkilöltä. 

Henkilö täyttää paperisen aloitus- ja lopetuslomakkeen itse ja palauttaa sen hankkeen 

työntekijälle/vastuuhenkilölle Tredussa. 

Osa osallistujista osallistuu ESR-toimenpiteisiin hankkeiden osatoteuttajien välityksellä. 

Tällaisessa tapauksessa osatoteuttaja toimittaa osallistujien täyttämät paperilomakkeet Tredun 

hankkeen vastuuhenkilölle.  

Lomakkeen palauttaminen allekirjoitettuna hankkeen toteuttajalle on edellytys sille, että 

osallistuja voi ottaa osaa ESR-hankkeen toimenpiteisiin. Osallistujalla ei ole kuitenkaan 

velvollisuutta vastata lomakkeen kysymyksiin. Osallistujalla on lomaketta täyttäessään oikeus 

kieltäytyä vastaamasta arkaluonteisiin kysymyksiin valitsemalla niiden osalta vastausvaihtoehto 

"en halua vastata". 

Lisäksi osallistujalla on halutessaan oikeus kieltäytyä vastaamasta muihinkin kuin lomakkeen 

arkaluonteisiin kysymyksiin, kunhan hän allekirjoittaa lomakkeen. Jos osallistuja on 

aloituslomakkeessa jättänyt täyttämättä ikään, sukupuoleen, työllisyyteen, koulutusasteeseen 

tai kotitaloutensa tilanteeseen liittyvät kohdat, ei hänestä voida raportoida sähköiseen ESR 

Henkilö -järjestelmään mitään tietoja. 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-

suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot 

on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä 

hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 

käyttöoikeudet saadessaan.  

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

  Ei 
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X    Kyllä 

Minne?  

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen 

käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. tek-

nisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan. 

Sähköisestä ESR Henkilö -järjestelmästä voidaan luovuttaa osallistujien yhteystietoja ulkoiselle 

tutkimuslaitokselle, Tilastokeskukselle tai vastaavalle taholle kyselytutkimusten toteuttamista 

varten. Kyselyselvitysten kohderyhmät valitaan satunnaisotannalla toimenpiteisiin osallistu-

neista henkilöistä. 

Kyselytutkimuksella selvitetään Euroopan komissiota varten sitä, miten ESR-hankkeiden toi-

menpiteet ovat vaikuttaneet osallistujien työllisyyteen tai työmarkkinatilanteen paranemiseen 

kuuden (6) kuukauden kuluttua toimenpiteen päättymisestä. 

Hanketta rahoittavalla viranomaisella ei ole oikeutta vaatia hanketoteuttajaa luovuttamaan 

osallistujatason tietoja. Rahoittavalla viranomaisella on oikeus kuitenkin varmentaa alkuperäis-

ten lomakkeiden olemassaolo ja sisältö, joihin rekisteriin tallennetut tiedot perustuvat. Hank-

keelle rahoituksen myöntäneen viranomaisen tarkastajalla on oikeus pyytää hanketoteuttajaa 

vain näyttämään, mutta ei luovuttamaan tulostetta tai kuvaa, suoraan ESR Henkilö -järjestel-

mästä toimenpiteen osallistujien tiedot jäljitysketjun todentamiseksi. Sama koskee myös muita 

hanketta tarkastavia tahoja. 

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Eu-

roopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 

X    Ei 

 Kyllä  

Minne?        

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien ja rahoittajan ohjeistuksen 

mukaisesti. 

16. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä internet osoit-

teesta: www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin Kirjaamosta. 

http://www.tampere.fi/tietosuojaselosteet

